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Svensk titel: Förskollärares förhållningssätt till genus och inomhusmiljö 
En kvalitativ studie om genusmedvetenhet samt utformningen av inomhusmiljön i 
förskolan 
 
Engelsk titel: Preschool teachers approach to gender and indoor environment  
A qualitative study on gender awareness as well as the design of the indoor environment 
in preschool 
 

Abstrakt 
Syftet med forskningsstudien är att bidra med kunskap om hur förskollärares 
förhållningssätt och genusmedvetenhet påverkar utformningen av inomhusmiljön. 
Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats, den första är hur beskriver 
förskollärarna utformningen av sin inomhusmiljö och den andra är på vilket sätt är 
förskollärarna genusmedvetna i relation till miljön. Metoden som har använts för att få 
in empirin är inspelade semistrukturerade intervjuer med fyra olika förskollärare inom 
samma kommun i södra Sverige. Vid granskning av resultatet har kvalitativ analys 
använts och med hjälp av denna metod har två större mönster hittats med olika 
underkategorier. Studiens resultat visar att förskollärarnas förhållningssätt påverkar 
utformningen av inomhusmiljön. Den har även betydelse för hur organiseringen av 
inomhusmiljön ser ut och hur ofta de ändrar i miljön. Det visar sig att förskollärare 
ändrar materialet oftare än vad de ändrar i miljön samt att förskollärarna väljer att 
organisera sin miljö beroende på olika aspekter och förutsättningar. Vissa förskollärare 
hade behovet av att hindra spring medan andra ville skapa möten mellan barnen. Några 
förskollärare valde att organisera miljön utifrån deras eget arbetssätt. Det visades även 
att barn hade olika mycket påverkan på inomhusmiljön. Resultatet visar också hur 
förskollärarnas genusmedvetenhet har betydelse för miljön på förskolan. Bemötandet 
och erbjudandet av material till pojke och flicka är också av betydelse. Det framkom 
även att okodat material var något som eftersträvades. Slutligen visades det att genus 
inte alltid är en aspekt som påverkar utformningen av inomhusmiljön. 
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1 Inledning 
På senare tid har genusfrågan blivit mer och mer uppmärksammad, vilket även syns i 
forskningen, samhället och i läroplanerna för skola och förskola. I läroplanen för 
förskolan står det att ”förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. 
Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla 
förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Skolverket, 
2016, s.5). Tidigare resultat visar på att förskolor har svårt för att uppnå kraven för 
jämställdhet. Istället för att motarbeta stereotypa könsroller kan dessa gynnas i förskolan 
(SOU, 2006:75). En vanlig uppfattning är att jämställdhet i Sverige är uppnådd, många 
människor uppfattar även jämställdhet som lika för alla. Det problematiska är att lika för 
alla inte är en jämställdhetsåtgärd, vad jämställdhet är kräver analys, reflektion och 
kunskap. Föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt uppkommer från 
samhällets normer och på detta sätt bildas könsmönster (Hedlin, 2010). Utifrån detta 
samt citatet ur läroplanen går det se hur viktigt arbetet med genus är i förskolan, för att 
kunna främja jämställdheten i samhället. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 
står det även att förskolans miljö ska utmana barnen i lekar och aktiviteter samt ge rum 
för barnens egna fantasi och kreativitet. De Jong (2010) nämner att förskolans fysiska 
miljö har stor betydelse för barns utveckling och lärande. Utformningen av miljön på 
förskolan borde präglas av den barnsyn som råder. Detta kan ha en inverkan på om 
förskolans strävansmål uppfylls eller inte (ibid.). I utformningen av miljön finns det ett 
kulturellt mönster hur förskolorna i Sverige är inrett och utrustat samt hur en dag på 
förskolan ser ut. Miljön är traditionsbunden vilket gör att den inte alltid är genomtänkt, 
utan att den istället ses som en självklarhet (Nordin-Hultman, 2004). Förskolemiljöerna 
varierar i utformningen eftersom förskollärare har olika synsätt på vad som ska finnas 
med men också på hur den ska organiseras. Det är viktigt som förskollärare att få en syn 
på vad barnen får för erbjudanden inom miljön men också vilka möjligheter barnen ges 
via den (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Nordin-Hultmans (2004) resultat visar på 
hur viktig miljöns utformning är för barns utveckling och lärande, då miljön uttrycker 
budskap till barnen om vad som förväntas av dem. Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2016) menar att förskollärares förhållningssätt kommer till uttryck på olika sätt, den 
innefattar många aspekter som påverkar hur barn uppfattar förskolläraren, förskolan, 
kamrater samt sig själva. En förskollärares förhållningssätt styr bland annat hur denna 
person arbetar i förskolan, vilket bemötande samt vilka förväntningar denne har till 
barn, vårdnadshavare och kollegor. Författarna påpekar även att förskollärarens 
förhållningssätt är kopplat till dennes kompetens att skapa en miljö som utvecklar och 
utmanar barnen.  
 
Syftet med forskningsstudien är att undersöka hur förskollärare beskriver utformningen 
av sin inomhusmiljö och på vilket sätt förskollärarna är genusmedvetna i miljön. Vårt 
resultat kommer att grundas på intervjuer ifrån fyra olika förskollärare. Utifrån syftet 
har två frågeställningar formulerats, den första är hur beskriver förskollärarna 
utformningen av sin inomhusmiljö och den andra är på vilket sätt är förskollärarna 
genusmedvetna i relation till miljön. Vi har valt att fokusera på genus och inomhusmiljö 
i vår studie då vi skapat ett intresse för detta under vår utbildning. Vi anser även att 
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genus är ett stort och viktigt ämne att fokusera på eftersom vi vill vara med och bidra till 
ett jämställt samhälle. Den här studien är främst tänkt att ge en djupare förståelse till 
förskollärare om hur viktigt det är att vara genusmedveten i förskolans miljö. Studien 
kan även vara av intresse för vidare forskning inom området genus och förskolans 
inomhusmiljö.  
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2 Begreppsdefinition 
I det kommande stycket presenteras tre centrala begrepp som används och hänvisas till i 
denna forskningsstudie. De tre centrala begreppen är: genus, genusmedvetenhet och 
miljö.  
 
2.1 Genus 
Höglund (2000) samt Hedlin (2006) menar att genus är ett viktigt begrepp som inte bara 
syftar på det biologiska könet, utan även syftar på saker som är föränderliga. Hedlin 
(2006; 2010), Johansson (2008) och Eidevald (2009) menar att genus är det sociala 
könet, det som anses vara kvinnligt och manligt. Genus markerar både samhället och det 
mänskliga livet. Föreställningar om det sociala könet kommer från värderingar, 
samhället och samverkan mellan människor. Dessa idéer, föreställningar och 
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt är föränderliga. Johansson (2008) 
framställer begreppet genus som sociala föreställningar om att vara pojke och att vara 
flicka. Författaren förklarar vidare att beroende på vilken situation och i vilket 
sammanhang barn befinner sig i kan genus vara något som barnen kan pröva, skapa och 
förändra genom att både följa och överskrida de föreställningar som råder i en viss 
kultur. Johanssons definition av begreppet genus är det som kommer användas i studien.  
 
2.2 Medvetenhet om genus 
Att vara genusmedveten menas i denna studie, som Delegationen för jämställdhet (SOU 
2006:75) skriver, att som förskollärare ifrågasätta och kritiskt granska uppfattningen om 
vad genus är och hur det framkommer i det dagliga arbetet. Att vara en genusmedveten 
förskollärare innebär också att vara medveten om barnens uppfattning om vad som är 
manligt respektive kvinnligt. Som förskollärare är det viktigt att även förstå vilken 
påverkan ens eget förhållningssätt har på förskolans verksamhet. 
 
2.3 Miljö 
Miljön inkluderar både fysiska och sociala aspekter, där den fysiska miljön innefattar 
rum och material, medan den sociala miljön innefattar klimat och den atmosfär som 
finns i rummet. Hur miljön skapas är viktigt för barnen, då den ska inspireras för att de 
sedan ska kunna utforska och upptäcka i verksamheten (Björklid, 2005). 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med forskningsstudien är att ge en fördjupad förståelse av hur några 
förskollärares förhållningssätt och genusmedvetenhet påverkar utformningen av 
inomhusmiljön. Syftet och frågeställningarna kommer uppnås genom att kritiskt granska 
och analysera svaren från förskollärarna. 
 
3.1 Frågeställningar 

• Hur beskriver förskollärarna utformningen av sin inomhusmiljö? 
• På vilket sätt är förskollärarna genusmedvetna i relation till miljön? 
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4 Litteratur- och forskningsöversikt   
I detta avsnitt presenteras litteratur och forskning inom området miljö och genus. Fokus 
ligger på utformningen av förskolans miljö samt materialet. Barnperspektiv och barns 
perspektiv är något som kan kopplas till miljön. Litteratur- och forskningskopplingar till 
miljön ur ett genusperspektiv fokuserar på vilken betydelse utformningen av miljön har 
för barns utveckling, lärande och identitetsskapande. Detta är relevant i denna studie då 
det ger en bild av hur utformningen av miljön påverkar barnen. Litteratur- och 
forskningskopplingar om genus i förskolan som hittades fokuserar på bemötandet av 
och förväntningar på pojkar och flickor och hur förskollärare arbetar i praktiken med 
genus. Dessa delar utgör förskollärares förhållningssätt till genus, vilket kommer 
förmedlas i denna studie. 
 
4.1 Miljön i förskolan 
Lokalerna i förskolan borde ses som en miljö där utvecklingen för barnen ska vara en 
utgångspunkt. Beroende på hur utformningen ser ut gör det att barnen kan känna att de 
kan vara i fred utan att bli störda, kunna välja själv men även att ha kontroll över 
situationen. Att tydligt skilja av ett stort rum med hjälp av skåp som är halvhöga gör att 
barn kan få ro till sina lekar och att de kan få en känsla av att de är ifred. Genom att ha 
halvhöga skåp får även förskollärarna en bra överblick över barnen och deras lek 
(Trageton, 1996; Björklid, 2005). En trång miljö kan både ge känslan av rika 
inlärningstillfällen men även vara en konfliktskapande faktor. I en trång miljö kan även 
stressfaktorer göra så att barnen har svårt att komma i balans och vara öppen för andras 
krav (Björklid, 2005). Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) menar att miljön på 
förskolan ska bjuda in barnen till samspel och utforskande samt vara inspirerande. Den 
pedagogiska miljöns utformning har stor påverkan för barns lärande och utveckling. 
Miljön i barnens omgivning sänder ut budskap om vad som krävs samt vad som ska ske 
i den pedagogiska verksamheten. Därför ska den pedagogiska miljön vara skapad efter 
barns lärande, där den underlättas, stimuleras och utmanas. Miljön bör vara utformad 
från flera olika synsätt, då utvecklingen kan bidra till ett lustfyllt lärande, lek, kreativitet 
och skaparlust (ibid.). Material som är naturligt och föränderligt (ostrukturerat material) 
såsom lera, sand, vatten, träklossar etc. är bättre lämpat för barns fantasi, lek och lärande 
än vad färdiga leksaker och figurer är (strukturerat material). Det borde finnas både 
naturmaterial av olika slag som är fast samt föränderligt material som är flexibelt för att 
barnen ska få möjlighet till att utveckla sin fantasi men också för att kunna uttrycka 
känslor och tankar (Trageton, 1996).  
 
4.1.1 Barnperspektiv och barns perspektiv 
Förskollärarens förhållningssätt och barnsyn är värderingar och kunskaper som styr hur 
och vad barn lär sig på förskolan. Detta kan antingen hindra eller hjälpa barnen i sin 
utveckling, beroende på om förskolläraren tänker utifrån ett barnperspektiv eller utifrån 
ett barns perspektiv. Ur ett barns perspektiv ligger fokus på barnen som subjekt, med 
egna röster och syften. Det går inte helt att se ur någon annans perspektiv men som 
förskollärare är det av vikt att försöka närma sig barns perspektiv. Genom att en 
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förskollärare tänker utifrån barns perspektiv skapar det större möjligheter för barnen att 
bli delaktiga och ha inflytande över sitt eget lärande men även över utformningen av 
miljön. Tänker förskollärare ur ett barnperspektiv utgår denne ifrån sitt sätt att se på 
barn, vilket kan skapa komplikationer då en vuxens sätt att se på något, till exempel 
miljön, kan skilja sig från hur ett barn ser på den (Sheridan, Pramling Samuelsson & 
Johansson, 2010). 
 
4.2 Miljön ur ett genusperspektiv 
En studie av Eggen Børve och Børve (2017) som fokuserar på den fysiska miljön och 
konstruktioner som ligger till grund för barns lek på norska förskolor visade att den 
fysiska miljön inte var könsneutral. Studien visade att utformningen av miljön förmedlar 
olika budskap till barnen baserat på om de är flicka eller pojke. Rummen indikerar vad 
som förväntas av barnen samt hur rummen var tänkta att användas. Nordin-Hultman 
(2004) visade på liknande resultat som Eggen Børve och Børve. Likt Eggen Børve och 
Børves resultat framställer Nordin-Hultman att miljön förmedlar olika budskap till 
barnen men lägger större fokus på hur barn uppfattar sig själva genom miljön. Nordin-
Hultman menar på att utformningen av miljön i svenska förskolor ofta är för givet tagna, 
att idén om hur en förskola ska se ut styr utformningen utan någon större reflektion. 
Författarens resultat visar att rum, tid, och material påverkar hur barn ser sig själva samt 
hur de blir sedda i olika situationer och sammanhang. I en annan studie av Delegationen 
för jämställdhet (SOU 2006:75) visades det att förskolorna de var i kontakt med började 
märka att deras egna verksamheter inte var könsneutrala, efter en granskning ur ett 
genusperspektiv. Det material och leksaker som var mest könskodade var omedvetet 
placerade i olika rum, vilket gjorde att pojkar och flickor blev uppdelade. Förskollärarna 
insåg att rummens utformning hade bidragit till denna separation. I en avhandling av 
Hellman (2010) undersöktes det hur barn förhandlar om könsnormer samt vad som 
kännetecknas som pojkigt på förskolan. Resultat visar på att betydelsen av att tillhöra 
flicka respektive pojke endast var betydelsefullt i vissa situationer på förskolan, men 
irrelevant i andra, beroende på hur könsnormer upprätthålls i just den situationen. Detta 
i sin tur berodde på om och vilka förskollärare och barn som var inblandade i 
situationen, men den visade även på att utformningen av miljön spelade en stor roll. 
Avhandlingen visar också resultat på att barn redan i förskolan lägger vikt vid att 
tillhöra ett kön för att kunna bli förstådd och bli betraktad som “normal”.  
 
4.3 Genus i förskolan 
En avhandling av Eidevald (2009) fokuserade på om flickor och pojkar bemöts 
annorlunda av förskollärare och om förväntningar på beteende skiljer sig beroende på 
om det är en pojke eller flicka. Resultatet visade på att pojkar och flickor blir bemötta 
olika beroende på vilket kön de har. Författaren menar på att könsroller och 
könsmönster ofta främjas av förskollärarna trots att läroplanen för förskolan har som 
mål att motarbeta dessa. Eidevald förklarar vidare att en anledning till detta är att det 
sker omedvetet från förskollärarnas sida beroende på vilka föreställningar de har om vad 
som klassas som pojkigt och flickigt. Författaren fortsätter i sin avhandling med att 
framställa resultat som pekar på att förskollärare gärna säger att de är genusmedvetna 
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och att de arbetar för att motverka stereotypa föreställningar om kön, men det som visar 
sig är att det som förskollärare säger och det som visar sig i praktiken ofta inte är samma 
sak. Eidevald förklarar att “vi många gånger är omedvetna om det kulturella 
(filosofiska) arvet som styr hur vi handlar. Jag menar därför att vi, felaktigt, utgår från 
att en människas uttalade föreställningar och synsätt helt hänger samman med dennes 
handlingsmönster” (Eidevald, 2009, s. 170). Eidevald fortsätter problematisera det 
annorlunda bemötandet och de olika förväntningarna beroende på om det är en pojke 
eller flicka. Detta sker omedvetet av förskollärarna vilket kan leda till att de 
asymmetriska genusföreställningarna som generellt råder i dagens kultur blir det som 
anses som normalt. Laevers och Verboven (2000) tar upp två olika sätt att arbeta i 
förskolan och hur dessa olika sätt att arbeta gör skillnad på hur genus framställs i 
förskolans verksamhet. Det första arbetssättet som författarna undersökte är vad som 
vanligen klassas som en ”typisk” förskola, där traditionella metoder i stora drag används 
i förskolans verksamhet. Den andra är vad författarna nämner som ”'Experiential 
Education' (EXE)”. I dessa förskolor är arbetet mer inriktat på barns välmående och 
engagemang. Dessa förskolor fokuserar på att vara öppen genom att ge barnen mycket 
initiativ och en miljö som är utformad med barnens intressen och utvecklingsbehov i 
åtanke. I sitt resultat kom författarna bland annat fram till att på de förskolor som 
använde sig av EXE metoden gjorde förskollärarna mindre skillnad i sitt bemötande 
mellan pojkar och flickor än de förskolor som anses som mer traditionella. I de 
traditionella förskolorna fick pojkar mer uppmärksamhet än flickor. Författarna framför 
att det finns hopp för EXE metoden för att hjälpa till att bryta stereotypa könsroller och 
könsmönster i förskolan, dock är inte metoden fullständig och det finns mycket kvar att 
förbättra. Sandström, Stier och Sandberg (2013) skriver i sin avhandling att 
könsfrågorna idag inom de svenska förskolorna är ett känsligt ämne. Efter politiska 
beslut och ny popularitet inom genuspedagogiken har detta påverkat hur förskollärarna 
arbetar. I studien skriver författarna att det inte är överraskande att genuspedagogiken 
kan förstås på olika nivåer samt att det finns skillnader mellan retorik och pedagogisk 
praxis. Trots att förskollärarna är säkra på hur de ska prata om kön, är de mindre säkra 
på hur de ska agera i en praktisk situation. Samspelet mellan könen påverkar barnens 
identitetsprocess när det gäller att förena aspekter utifrån båda könen i sin könsidentitet. 
Det är därför viktigt att tillåta barnen i förskolan att bryta mot traditionella könsmönster 
och könsroller (ibid.).  
 
Heikkilä (2015) skriver om jämställdhet och genus i skolan och förskolan. Författaren 
framhåller att det finns mycket tidigare forskning om genus påverkan i skola och 
förskola och menar på att i stort sett alla visar på olika resultat om hur det påverkar. 
Författaren förklarar att det som forskningen har gemensamt är att alla visar att genus 
har betydelse för förskolans verksamhet. Heikkilä fortsätter förklara att samhället, 
människor, tankar etc. alltid är i förändringsfasen och att forskning om genus påverkan i 
förskola och skola aldrig kommer att vara ”färdig”. 
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5 Teoretiskt perspektiv 
I denna studie används begrepp från Vygotskijs sociokulturella perspektiv samt 
Hardings perspektiv om genus. Studien utgår även från ett designorienterat perspektiv 
angående miljön. 
 
5.1 Ett sociokulturellt perspektiv 
Lev Vygotskij var en rysk entreprenör inom det sociokulturella perspektivet. Hans teori 
menade att barnet utifrån sina egna erfarenheter skaffar sig kunskaper om hur världen 
ser ut, men att barnet även ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang. Utifrån 
Vygotskijs teorier när det gäller barnens utveckling är det beroende av vilket kulturellt 
sammanhang barnen växer upp i, han anser att utvecklingen är kulturspecifik. Vygotskij 
förespråkar att barnens utveckling blir ett resultat av deras sociala samspel med 
vårdnadshavare, syskon och förskollärare (Hwang & Nilsson, 2011). 
 
I den sociokulturella teorin ligger fokus på barnets lärande och utveckling kopplat till 
det gemensamma, vilket är sociala processer men även varje individs villkor. Denna 
teori formas både av kultur och historia, vilket gör att barnen skapar sin egen 
uppfattning av sig själva men också av andra och omvärlden. Det går att analysera 
lärande på tre olika sätt, det kulturella, det mellanmänskliga och det individuella 
(Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). Med det kulturella sättet ses lärande 
som en process utifrån en kulturell gemenskap som utmanar föreställningar om genus 
som finns i olika kulturer. Beroende på i vilket sammanhang vi ingår i finns det olika 
kulturer, till exempel är förskolan en kultur som formas utifrån historia och kulturell 
bakgrund. Det mellanmänskliga sättet handlar om hur barn och vuxna lär sig 
tillsammans i vardagen på förskolan. Barnen tar över sin omvärld genom det fysiska och 
psykiska samspelet tillsammans med sin omgivning. Utifrån detta synsätt blir den 
sociala praktiken som barnen befinner sig i av stor betydelse när ett lärande och 
utveckling sker. Det sista synsättet som författarna nämner är det individuella sättet. 
Med detta sätt är individens förståelse och handlande i centrum. Det går även betona att 
det är varje individs betydelse för utveckling och förändring inom ett kulturellt 
perspektiv. Varje barn skapar egna uppfattningar om sig själva, andra och omvärlden i 
gemensamhet och i sociala processer som händer på förskolan, där lek och lärande är 
sammanlänkade och nödvändiga delar i barnens värld (ibid.). 
 
5.2 Hardings perspektiv – om genus 
Hardings (1986) perspektiv bygger på att det finns en asymmetri mellan könen. Harding 
menar på att det finns en uppdelning och motsättning mellan det som anses som manligt 
och kvinnligt samt att det kvinnliga är underordnat det manliga. Författaren fortsätter 
förklarar att genus är något som finns runt om oss i samhället och det påverkar hur vi 
som människor tänker, agerar och förstår oss själva. Harding nämner tre nivåer om 
genus som sker samtidigt och som samverkar med varandra. Den första nivån är 
symboliskt, som handlar om hur människor tänker om kön, vilka föreställningar och 
normer som råder. Den andra nivån är strukturell, som handlar om sociala 
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konstruktioner, hur arbete fördelas olika beroende på om du är man eller kvinna. Den 
tredje nivån är individuell, som handlar om en människas egen identitet och dennes 
beteende. Harding fortsätter framställa att även om dessa samverkar ihop så betyder det 
inte att om en förändras så förändras alla, utan tvärtom, en nivå kan ändras utan att de 
andra blir berörda (ibid.). 
 
5.3 Designorienterat perspektiv 
Nordin-Hultman (2004) samt Elm Fristorp och Lindstrand (2012) nämner vikten av att 
förskollärare reflekterar om deras miljö, skapar sig en färdig tanke om hur de ska forma 
och utveckla miljön för att det ska främja barnens lärande. Hur förskollärarna väljer att 
designa sin inomhusmiljö har betydelse för vilket budskap som signaleras till barnen 
samt har betydelse för barnens meningsskapande. Via miljön går det även att uppfatta 
förskollärarnas syn på barn när det gäller krav, förväntningar och vilka möjligheter 
förskollärarna ger barnen på förskolan. I det designorgenterade perspektivet som Elm 
Fristorp och Lindstrand (2012) tar upp ingår allt det som förskollärarna utformar i 
förskolan för att utveckla barns lärande.  
 
Elm Fristorp och Lindstrand (2012) tar upp att inom det designorienterade perspektivet 
framkommer det flera olika begrepp som handlar om miljö och material. Några av dessa 
är meningsskapande, design för lärande, meningspotential och affordance. Hur 
meningsskapandet ser ut beror på hur förskollärarna väljer att forma och inreda miljön, 
olika utformanden ger olika förutsättningar för barnen. Barnens lärande är en pågående 
process där barnens förklaring och uppfattning spelar roll. Lärandets process sker på 
olika sätt, både när det gäller kunskapen mellan två individer men också mellan individ 
och miljö. Begreppet design för lärande betyder hur förskollärarna väljer att designa sin 
miljö men också vilket budskap de vill ge barnen. I detta begrepp ingår även lagar och 
styrdokument samt förskolans lokaler och material. Allt inom förskolan som har en 
tanke om hur barn kan utveckla sitt lärande kan förknippas med design för lärande. 
Design för lärande är något som förändras hela tiden eftersom det formas utifrån barnen 
och genom förskollärarnas synsätt. Hur designen utvecklas beror bland annat på 
förskollärarnas förmåga att kunna se lärande ur barnens synvinkel. Meningspotential 
betyder att förskollärarna utformar ett material på ett speciellt sätt utefter en tanke om 
hur materialet ska användas samt med en förhoppning om vad barnen kommer uppfatta 
som meningsfullt. När det gäller affordance betyder det att barnen inte alltid ser ett 
material på liknande sätt som förskollärarnas syfte var. Barnen skapar istället egna 
erfarenheter och förklaringar om materialet (ibid.).   
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6 Metod 
Under denna rubrik presenteras forskningsstrategin, valda metoder samt det 
tillvägagångssätt som har använts för att samla in empirin och varför dessa valdes. 
Bearbetningen av empiri samt etiska riktlinjer kommer också att förklaras. 
 
6.1 Metodval 
Metodvalet i denna studie är att göra inspelade semistrukturerade intervjuer med olika 
förskollärare inom samma kommun. Semistrukturerade intervjuer med förskollärare 
kommer användas då det anses vara det bästa sättet för att få svar på frågeställningarna. 
Genom intervjuer kan förskollärarna förklara hur de tänker om sin utformning av 
miljön. Intervjuerna ger även förskollärarna tillfälle att beskriva hur genusmedvetna de 
är kopplat till miljön.  
Eftersom studien fokuserar på förskollärares tankar och förklaringar om inomhusmiljön 
och genusmedvetenhet är intervjuer som metod ett bra verktyg. Via intervjuer blir det 
lättare att ställa följdfrågor som bidrar till en djupare förståelse av förskollärarnas svar. 
Inspelade intervjuer kommer användas i denna studie för att kunna gå tillbaka och 
lyssna på svaren igen och för att minska risken att något glöms bort (Kihlström, 2007). 
En medvetenhet om att den insamlade empirin endast kommer utgöra en liten del av 
hela kommunen finns med. Hade intervjuer med flera förskollärare på samma förskola 
valts att göra hade chansen varit större att svaren skulle vara liknande, därför valdes 
endast en förskollärare från varje förskola ut för att genomföra intervjun. Denscombe 
(2016) nämner att med semistrukturerade intervjuer betyder det att intervjuaren har en 
tydlig och färdig lista med frågor som den ska ta upp under intervjun. Intervjuaren 
behöver också vara flexibel när det gäller ordningsföljden av frågorna samt låta 
respondenten utveckla sina svar och tala mer fritt. Författaren fortsätter med att ta upp 
olika typer av semistrukturerade intervjuer, personliga och gruppintervjuer. Denscombe 
nämner flera olika fördelar med att utföra personliga intervjuer. Bland annat är det 
lättare att organisera men även att kontrollera då det bara är en persons tankar och 
uppfattningar som intervjuaren behöver sätt sig in i (ibid.). Fördelar med att spela in 
intervjuerna är till exempel att det är lättare att transkribera då det bara är en person i 
taget som pratar. Det är även en fördel då intervjuaren kan höra sig själv, de frågor som 
ställts, i vilken ordning samt om någon av frågorna är ledande eller liknande (Kihlström, 
2007; Denscombe, 2016). En nackdel med personliga intervjuer är att synpunkterna och 
åsikterna som framkommer i intervjun endast utgår från en persons perspektiv 
(Denscombe, 2016). 
 
6.1.1 Urval 
Urvalet valdes utifrån ett bekvämlighetsurval men också av praktiska skäl. 
Bekvämlighetsurval innebär att förskollärarna som har blivit tillfrågade är sedan tidigare 
kända för skribenterna (Bryman, 2011). Detta gjorde att risken för obekvämlighet 
minskades under intervjuerna. Av praktiska skäl är förskollärarna verksamma inom 
samma kommun i södra Sverige. På så sätt kunde båda skribenterna närvara vid 
intervjutillfällena samt att det inte blev för långt att åka. Två av förskolorna ligger 



  
 

14 

centralt och de andra två ligger i var sitt samhälle utanför. För att få varierade svar 
valdes förskollärare med olika långa erfarenheter. I denna studie kommer det inte att 
framkomma namn, varken fiktiva, verkliga eller koder, för vilken förskollärare som sagt 
vad, då detta inte är relevant i studien. Istället kommer en mer allmän bild av 
förskollärarnas svar att presenteras och analyseras. 
 
6.1.2 Genomförande av intervjuerna 
Vi började med att skriva våra intervjufrågor (se bilaga 1) som vi sedan skickade till 
handledaren för ett godkännande. Sedan gjordes en pilotstudie för att se om någon av 
frågorna var svåra att förstå eller om de var för privata. Efter pilotstudien gick vi igenom 
frågorna igen och korrigerade det som vi ansåg behövdes. Efteråt mailade vi ett 
missivbrev till fyra olika förskollärare för att se om de ville delta i vår studie genom att 
bli intervjuade. När svaren kom och vi fick ett godkännande från förskollärarna 
bestämde vi en tid och plats där intervjun kunde äga rum. Vid intervjutillfället satt vi 
båda tillsammans med en förskollärare, den ena lyssnade på vad förskolläraren sa medan 
den andra ställde frågorna. På detta sätt kunde förskolläraren lättare fokusera på vad 
som sas samt att vi inte pratade i mun på varandra. Vi frågade också om det gick bra att 
spela in intervjun när vi var på plats.  
 
6.2 Kvalitativ analys 
Bearbetningen av empirin i denna forskningsstudie utgår från en kvalitativ analys.  
Denscombe (2016) skriver att en kvalitativ analys förknippas med bland annat 
forskningsmetoder som intervjuer och observationer. Beroende på vad för slags studie 
som genomförs kan analysen se olika ut. Något som är gemensamt för all kvalitativ 
analys är att den insamlade empirin först behöver avidentifieras och kategoriseras. 
Inspelade intervjuer ska även transkriberas. Fördelar med kvalitativ analys är att den 
insamlade empirin är detaljerad och innehållsrik och att resultaten går att tolka på olika 
sätt, det finns mer än en förklaring. Nackdelar är att analysen är tidskrävande samt att 
det kan vara lätt att lyfta ur något från sitt sammanhang och därmed inte ge en rättfärdig 
bild. Det är också svårt att säga i vilken utsträckning som resultaten är generaliserbara i 
andra liknande fall (ibid.).  
 
6.2.1 Bearbetning av empiri 
När alla fyra förskollärare hade blivit intervjuade satte vi oss ner och transkriberade vår 
empiri. Vid transkriberingarna valde vi att inte ta med allt då vi kände att intervjuerna 
ibland svävade ut och att det inte var relevant för vår studie. Vi hade även inledande 
frågor för att komma igång med intervjun vilket vi i transkriberingen tog bort då det inte 
heller är relevant. När det gäller analysen började vi efter transkriberingen med att 
kortfattat kategorisera in alla svar under varje fråga. Sedan kategoriserade vi in mer 
utförliga svar i olika rubriker med hjälp av våra teoretiska begrepp. Efter detta bestämde 
vi oss för att göra ytterligare en kategorisering, denna gång baserades rubrikerna på våra 
frågeställningar och underrubrikerna på innehållet från de intervjusvar som gick att 
koppla till de teoretiska begreppen. 
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6.3 Forskarens roll 
Som forskare i en studie är det av vikt att reflektera över vilka av ens egna erfarenheter 
som kan påverka studiens resultat. Forskarens personlighet, förutfattade meningar och 
erfarenheter kan bidra till hur resultaten tolkas (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna 
studie är vi medvetna om att våra intressen och tidigare erfarenheter spelar in i arbetet. 
Det som är fördelaktigt i denna studie är att vi är två stycken som gör studien ihop. På 
detta sätt går det att vara kritiska till varandras förutfattade meningar. Vid 
intervjutillfällena samt vid analysen av resultaten har vi i största möjliga mån försökt 
vara så neutrala som möjligt. Vi har låtit förskollärarna prata fritt utifrån frågorna samt 
att vi har försökt att inte lägga några personliga värderingar i de svar vi fått. Att vi ställt 
öppna frågor vid intervjuerna är också något som är fördelaktigt i vår studie. Kihlström 
(2007) förklarar genom användandet av öppna frågor kommer den intervjuades svar i 
fokus och våra egna föreställningar får mindre betydelse.  
 
6.4 Validitet 
Validitet innebär att som forskare undersöka det som är tänkt att undersöka i sin studie. 
De verktyg som väljs ska vara väl prövade innan den tänkta undersökningen äger rum. 
Genom att använda flera verktyg ökar validiteten i studien. Att studiens resultat kan 
förstås av läsaren är också ett mått på validitet (Khilström, 2007). Intervju som metod 
anses vara bra för en studies validitet, bland annat för att det går att kontrollera svaren 
direkt med personen som har blivit intervjuad. Nackdelen är att den sociala inramningen 
är svår att kopiera då saker förändras hela tiden, vilket gör det svårt att samla ihop till en 
liknande situation igen (Denscombe, 2016). Denna studies validitet kan ses utifrån att 
resultaten svarar på frågeställningarna. Ytterligare en aspekt som stärker studiens 
validitet är att en pilotstudie gjordes innan intervjuerna med förskollärarna inträffade. 
Något som gör att validiteten minskas i denna studie är att endast ett verktyg har använts 
för att få fram resultatet.  
 
6.5 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om i vilken mån en studie är trovärdig. En studies trovärdighet kan 
mätas utifrån hur van en forskare är att använda sig av det valda verktyget. Vid 
intervjuer är det större trovärdighet om den blir inspelad. Det är även positivt att vara 
två som intervjuar ihop då en kan fokusera på att ställa frågor och den andra kan 
fokusera på kroppsspråk och liknande (Khilström, 2007). I denna studie var båda med 
vid intervjutillfällena vilket gör att reliabiliteten blir mer tillförlitlig. Ifall det bara hade 
varit en som intervjuat hade risken varit större för påhittad empiri. Risken för att svaren 
från intervjuerna har feltolkats är mindre i denna studie då två stycken har tolkat dem 
samt att intervjuerna blev inspelade. Intervju som verktyg är även något som sedan 
tidigare är bekant vilket ökar reliabiliteten.  
 
6.6 Etiska överväganden 
Denna forskningsstudie utgår från Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudkrav som 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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6.6.1 Informationskravet 
Informationskravet innebär att forskaren informerar deltagarna om ämnet samt vad 
deras uppgift är i arbetet. Det ska även framgå att deltagandet är frivilligt och att 
deltagaren har rätt att avbryta när som helst under undersökningen. Forskaren ska även 
informera om allt som kan påverka ifall deltagaren vill vara med eller inte 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta togs hänsyn till i missivbrevet (se bilaga 2) samt vid 
intervjutillfället. Där förklarades det för förskollärarna om studien samt önskan om att få 
spela in intervjuerna. Sedan klargjordes det att deltagandet var frivilligt och att de hade 
rätt att avbryta när de ville.  
 
6.6.2 Samtyckeskravet 
Med samtyckeskravet ska deltagarna ge sitt samtycke, dvs. att deltagarna ska känna sig 
bekväma med att delta i undersökningen. Ifall barn under 15 år ska delta måste 
vårdnadshavarna ge sitt godkännande (Vetenskapsrådet, 2002). Genom svar på 
missivbrevet gav förskollärarna som är med i studien sitt samtycke. 
 
6.6.3 Konfidentitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att personerna som är med i undersökningen ska få i så 
stor utsträckning som möjligt “dold identitet”. Det ska inte gå att spåra tillbaka i 
undersökningen till någon av deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har tagits 
hänsyn till genom att inte använda några namn på förskollärarna eller på de förskolor de 
arbetar på.  
 
6.6.4 Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet handlar om att den information forskaren får av de deltagande 
personerna får inte användas eller utlånas i något annat syfte än till forskningen 
(Vetenskapsrådet, 2002). De inspelade intervjuerna har endast använts till detta arbete 
och kommer raderas vid arbetets slut. 
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7 Resultat och analys 
Resultatet och analysen kommer att redogöra för svaren på studiens frågeställningar 
som är: hur beskriver förskollärarna utformningen av sin inomhusmiljö och på vilket 
sätt är förskollärarna genusmedvetna i relation till miljön. Utifrån frågeställningarna har 
det framkommit två mönster. Den första är utformning av inomhusmiljön som svarar på 
den första frågeställningen och den andra är genusmedvetenhet i miljön som svarar på 
den andra frågeställningen. Analysen sker efter varje avsnitt, då det ansågs lättare för 
läsaren att kunna följa med samt för att analysen inte skulle bli för stor. Nedan (figur 1) 
går det se hur kategorierna i resultatet är uppdelade.  
 

 
 
Figur 1. Resultatöversikt 
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7.1 Utformning av inomhusmiljön 
Under detta kapitle framkommer det hur förskollärarna förklarade sin utformning av 
inomhusmiljön på deras förskolor. Hur de de tänker om ändringen av miljön, hur de 
organiserar sin miljö samt hur mycket inflytande barnen har. 
 
7.1.1 Förändring av miljön 
Nedan framställs förskollärarnas svar om hur ofta och varför de ändrar sin 
inomhusmiljö.  
 
7.1.1.1 Ändring sker kontinuerligt 
En utgångspunkt de intervjuade förskollärarna förklarade var att ändringen av 
inomhusmiljön är en väsentlig del i förskolan. De poängterade att materialet ändras 
oftare än möbleringen. Bytet av material ansågs vara extra viktigt att reflektera över vid 
terminsstart, vilket material som ska vara framme, vilket som går att ta bort samt vad 
som går att tillföra. En annan utgångspunkt var att ändringen av miljön är en pågående 
process som ändras kontinuerligt under läsåret. Förskolläraren förklarade att för dem är 
det betydelsefullt att inomhusmiljön inte ser likadant ut när barnen börjar förskolan efter 
sommaren som den gör året efter. 
 

Alltså vi brukar säga det att miljön ska inte se likadan ut i augusti när barnen kommer 
och sen ska den inte se likadan ut hela läsåret så i maj ska den se annorlunda ut. Den 
förändras ju efter barnens processer på något vis och barnens intressen. 

 
Den största anledningen till att förskollärarna ändrar i miljön är om det inte fungerar av 
någon anledning eller om materialet inte används. Det ändras också för att kunna ge 
barnen ny inspiration. I svaren från resultatet förklarade förskollärarna att om de märker 
att barnen tröttnat på ett material väljer de att byta ut det mot något annat. 
Förskollärarna förklarade också att innan materialet byts ut reflekterar de över ifall 
materialets position kan ändras. Det kan vara att barnen inte ser materialet utan att det 
istället kan behöva flytta det till en annan del av rummet eller placeras i ett helt annat 
rum.   
 

Det kan vara till exempel med ljusbordet, men det är aldrig någon som står där, varför 
inte. Vad behöver vi kanske tillsätta för något material. Eller ljusbordet kanske inte ska 
stå där, det kanske inte syns, de kanske inte ser det till exempel. Det kanske ska ändras 
till den sidan av rummet eller det kanske ska vara i ett annat rum och vi kanske ska ta 
bort det materialet vi har nu och tillsätta något annat.  

 
7.1.1.2 Ändring sker sällan 
En synpunkt som kom fram från några av förskollärarna var att inomhusmiljön inte 
ändras särskilt mycket då de ansåg att det funkade som de har det. Skulle förskollärarna 
välja att möblera om är detta på grund av att hindra spring i barngruppen. De förklarade 
att anledningen till att de inte ändrar i miljön är för att de vill skapa en lugn och trygg 
miljö där barnen kan leka ostört och där deras lekar inte blir avbrutna. 
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Väldigt sällan, nästan aldrig, för att nog inte säga aldrig. Det är väldigt olika såklart. Där 
jag är nu ändrar de inte, de har ju hittat ett sätt som de tycker funkar jättebra. Det man 
vill är ju att fånga barnen på de platser där de leker och sen att de ska fortsätta leka där. 
Målet är att skapa lugn och trygghet liksom på de olika platserna så att det blir 
någonting av det man gör. Så länge jag har varit här så har det nästan sett likadant ut. 

 
7.1.1.3 Analys 
Ur ett designorigenterat perspektiv kan begrepp som design för lärande och 
meningspotential som Elm Fristorp och Lindstrand (2012) tar upp kopplas både till 
miljö och material. Med design för lärande behöver förskollärarna ha olika synsätt på 
hur de kan utforma miljön. Det går att se i resultatet ovan att några av dem har olika 
synsätt och några har det inte. Då det var några som ansåg att utformningen och 
ändringen var viktig när det gäller miljön för att barnen ska kunna fortsätta utveckla sitt 
lärande. Medan andra förskollärare nämnde att de inte ändrar sin miljö för att de ansåg 
att den funkade bra. Detta kan leda till att barnens fortsatta lärande inte stimuleras på 
samma sätt och att barnen måste acceptera hur miljön är och har inte heller någon 
påverkan på den. Förskollärarna sa att materialet byttes ut mer kontinuerligt än 
möblerna. Detta går att koppla till Elm Fristorp och Lindstrands (2012) begrepp 
meningspotential. Ser förskollärarna att barnen inte använder ett visst material eller om 
de ser att barnen inte använder det på rätt sätt byts det ut. Vilket leder till att barnen 
helst ska uppfatta materialet på samma sätt som förskollärarna så att det inte tolkas på 
olika sätt. 
 
7.1.2 Organisering av miljön 
I detta resultatavsnitt presenteras förskollärarnas tankar om organiseringen av deras 
inomhusmiljöer.  
 
7.1.2.1 Materialet i miljön 
En synpunkt som framkom i resultatet var att materialet i förskolan är en viktig aspekt 
för barnens utveckling och lärande. En utgångspunkt som förskollärarna utgick ifrån var 
att materialet skulle vara på barnens nivå. Materialet skulle även vara synligt och 
lättillgängligt för barnen så att de skulle kunna se och lättare hämta materialet själva. En 
annan utgångspunkt var att barnens säkerhet spelade in vid bestämmandet av 
materialens placering, då visst material inte ansågs som säkert att ha framme.  
 

Det är både säkerhet får man ju tänka på och med vissa, det beror sig på vilket material. 
Visst material ska vara tillgängligt för barnen på deras höjd så att de själva kan gå och ta 
det. Precis tvärtom också att vissa saker har man så att de kanske inte kan ta det.  

 
7.1.2.2 Hantering av spring 
Förskollärarnas utgångspunkt som de tänkte på vid organiseringen av miljön var att 
minska chansen för barnen att springa runt. En förskollärare förklarade att de ställer 
möbler mitt i rummet för att minska spring. Förskolläraren fortsätter förklara att det inte 
är lätt att förhindra spring hos barnen. Ett exempel visar på när det blev mycket spring i 
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ett rum som det egentligen var meningen skulle vara ett byggrum och att de då fick 
tänka om.     
 

Vi hade till exempel ett rum som skulle vara ett byggrum, tror jag från början, men sen 
märkte vi att de såg det bara som ett rum att springa runt i, då blev inte det det syftet 
som man tänkte från början, så då ändrade vi om. 

 
En annan utgångspunkt var att förskollärarna medvetet hade valt att ha ett rum där 
barnen får springa runt i, eftersom förskollärarna vet att till exempel en rund matta 
erbjuder barnen till spring.  

 
Vi har en rund matta inne i ett rum där de vilar och där inne får man springa. Ofta är det 
ju så att en rund matta inbjuder till att springa runt. Den är ganska stor också och då 
brukar vi säga att man få inte vara och springa på avdelningen annars, men där inne kan 
man få springa och dansa och så. Det är så lätt att tänka åå det är så springit, vad de 
håller på och springer hela tiden. Jo men hur ser miljön ut, den kanske inbjuder till just 
det. 

 
7.1.2.3 Rum som skapar möten 
Andra aspekter som förskollärarna tog upp var att de tänkte mycket på att skapa rum i 
rummen men även göra så att många barn får plats runt, till exempel ett bord. Finns det 
ett stort rum vill förskollärarna skapa små stationer där flera barn kan vara samtidigt. Är 
förskolans fysiska lokal inte byggd av några naturliga avskiljningar får förskollärarna 
försöka skapa detta själva. När dessa rum skapas vill förskollärarna konstruera det på ett 
sätt som gör att flera barn får plats i rummen, för att kunna skapa olika möten mellan 
barnen. Förskollärarna poängterade att möbleringen då inte var gjord “bara för att” utan 
att det fanns en tanke bakom den. 
 

Det är ett stort rum ja men hur tänker vi här då, vi får tänka rum i rummen, dela av här 
har vi ljusbordet och här har vi någonting annat, alltså man gör små stationer om jag 
säger. Vi tänker ju också att det ska vara en miljö som skapar möten mellan barnen. 
Ställer vi något litet bord någonstans och ja men kan man stå många barn runt det här 
bordet eller är det bara en som kan få plats i taget. Alltså rum som skapar möten. 

 
7.1.2.4 Förskollärarnas strävan 
En förskollärare nämnde att det som styr deras organisering av miljön är barngruppens 
intresse men även vad de vill åstadkomma när det gäller exempelvis teman och andra 
aktiviteter. Förskolläraren förklarade att om de i arbetslaget vill arbeta med något 
särskilt ser de till att miljön är organiserad utefter det. 
 

Jag kanske jättegärna vill att denna termin ska vi jobba mycket med att bygga prylar, 
självklart ser jag till då att miljön är utformad så att den möjligheten är störst. Sen har de 
möjlighet till det andra också men kanske i lite mindre del.  
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7.1.2.5 Analys 
Elm Fristorp och Lindstrands (2012) tar upp i det designorienterade perspektivet 
begreppen meningsskapande, meningspotential, affordance och design för lärande. Alla 
dessa går att koppla till exemplena ovan. Begreppet meningsskapande innebär att 
förskollärarna väljer hur de vill forma och inreda i miljön genom olika uttrycksformer 
för att ge barnen olika förutsättningar (ibid.). Detta kan kopplas till de förskollärare som 
valt att organisera sina miljöer med hjälp av modellen rum i rummet. Med detta ger 
förskollärarna förutsättningar till barnen att kunna uttrycka sig på många olika sätt. 
Exemplet om byggrummet som blev till ett rum där barnen sprang omkring kan kopplas 
till begreppen meningspotential och affordance som Elm Fristorp och Lindstrand (2012) 
tar upp. Det var förskollärarnas meningspotential att rummet skulle användas som ett 
byggrum. Det blev barnens affordance att rummet istället användes som ett rum att 
springa runt i. Design för lärande (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012) kan kopplas till 
förskollärares strävan, rum som skapar möten samt material i miljön. Förskollärarna har 
valt att organisera miljöerna på ett visst sätt för att barnen ska lära sig det som 
förskolläraren vill samt för att skapa möten mellan barnen. Det går även se att de har 
reflekterat över materialets position på förskolan. Förskollärarna har en tanke bakom det 
material som de väljer att ha framme. 
 
7.1.3 Barns inflytande på miljön 
Vilket inflytande barnen har på miljön varierade bland de olika förskollärarna. En 
synvinkel som framkom var att barnen inte direkt hade något inflytande över 
utformningen av miljön. Förskollärarna ansåg att för det mesta var det dem själva som 
bestämde över utformningen. En annan synvinkel var att barnen påverkade på ett 
indirekt sätt, genom att barnen visar med hjälp av deras lekar vad som behöver plockas 
fram eller ändras på i miljön. De förklarade att barnens inflytande även berodde på 
förskollärarens förhållningssätt.  
 

De har inte så jättemycket inflytande. Asså det är inte så att de säger vi vill ha det här 
och göra det här. Men sen har de indirekt ett jätte stort inflytande eftersom man 
utformar miljön efter deras sätt att vara och efter mitt sätt att jobba. 

 
En annan synvinkel som kom fram var att barnen hade stort inflytande på vilket material 
som ska finnas på avdelningen. Förskollärarna förklarade att det sker genom att barnen 
visar vad som behöver ändras i miljön genom deras intressen och vad de förmedlar i 
sina lekar.  
 

Med materialet har de stor inflytande, det är mycket efter vad de är intresserade av och 
skulle man märka, till exempel så hade vi en som var jätteintresserad av djur, då 
försökte vi leta upp mer djur för att han var intresserad av det. 

 
7.1.3.1 Analys  
Begreppen design för lärande samt meningspotential som Elm Fristorp och Lindstrand 
(2012) tar upp från det designorienterade perspektivet går att koppla till barnens 
påverkan av miljön. Genom designen av miljön skapas ett budskap till barnen om vilket 
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lärande som kan ske. Beroende på förskollärarnas förmåga att se ur barnens synvinkel 
samt vilka förväntningar och möjligheter som finns kan ha betydelse för hur mycket 
inflytande barnen får. Till de förskolor där miljön utformas utifrån barnens intressen går 
det se att meningspotentialen för miljön blir större (ibid.).  
 
7.2 Genusmedvetenhet i relation till miljön 
I nedanstående kapitel presenteras förskollärarnas beskrivningar av hur deras 
genusmedvetenhet påverkar utformningen av miljön samt deras syn på pojkar och 
flickor i förskolan.  
 
7.2.1 Inställning till pojke och flicka 
I detta resultatavsnitt presenteras det hur viktigt det är med bemötande, introduktion 
samt erbjudande av material. 
 
7.2.1.1 Genusmedvetet bemötande 
När det gäller hur förskollärarna arbetar med genusmedvetenhet var det flera som sa att 
det handlar om hur pojkar och flickor blir bemötta men också hur vårdnadshavarna blir 
det. Förskollärarna påpekade att de tänker på att bemöta alla barn på samma sätt. En 
förskollärare gav förslag på hur det går att tänka i olika situationer tillsammans med 
barnen ur ett genusperspektiv. Med hjälp av att inte räkna hur många pojkar och flickor 
som finns i en samling, utan istället benämna alla som kompisar.   
 

Man behöver inte sitta i en samling och tänka idag är vi fem pojkar och fyra flickor utan 
vi räknar kompisarna, hur många kompisar är vi. Sen är det ju inte tabu det andra heller. 
Men vi räknar kompisarna, vilka är här och vilka är borta. 

 
Det är inte heller något konstigt ifall en pojke en dag skulle komma i klänning till 
förskolan förklarade några förskollärare. Om situationen uppmärksammas av andra barn 
menade förskollärarna på att det är ett bra tillfälle att försöka motverka traditionella 
könsmönster tillsammans med barnen.  
 

Man skulle aldrig säga att ifall en pojke ville klä sig i prinsessklänning så skulle man ju 
inte ha några åsikter om det och skulle någon annan säga det, att så kan inte pojkar ha 
det att man är där och pratar med barnen att det visst är okej att alla kan vara som dem 
vill. 

 
Att prata med samma tonläge till både flickor och pojkar samt att reflektera om ett svar 
från en pojke respektive flicka accepteras på samma sätt är också en viktig aspekt att 
tänka på, menade förskollärarna. Tonläget på hur de pratar till barnen har en stor 
betydelse när det gäller att acceptera varje barn som de är.  
 

Accepterar man ett nej från en kille lika mycket som från om en tjej säger nej, alltså 
som pedagog tänker jag då. Akta sig för det här med att vara duktig tjej, det är ofta 
också så där man säger åå du är sån duktig tjej. Säger man lika mycket duktig kille. 

 



  
 

23 

En annan aspekt som uppkom i resultatet var att det sågs som en självklarhet att flickor 
och pojkar bemöts lika på förskolan. Det är något som sker automatiskt och inget de 
medvetet behöver tänka på hela tiden, det är samma regler för alla. 
 
7.2.1.2 Erbjudandet av material 
Att erbjuda både pojkar och flickor samma leksaker och material förklarade flera 
förskollärare var en viktig aspekt för att motverka de traditionella könsmönsterna. Att 
reflektera över vilka leksaker och material som erbjuds barnen menade förskollärarna är 
viktigt.  
 

Det man gör eller det man försöker göra är ju det att man vill att det ska vara okej för 
alla barn att göra allting. Att man själv tänker på det, att man inte erbjuder ja men det 
som anses vara klassiskt pojkigt bara till pojkar och tvärtom liksom.  

 
Det ska inte vara så att det bara är tjejer som bara leker med dockor och killar leker bara 
med bilar och så är det inte heller. Men det gäller att vi tänker på det men sen så hade 
det kanske varit bättre att ta bort det och bara ha bruna klossar. Men det skulle säkert bli 
väldigt tråkigt. Eller bara ha grön färg för att inte tjejerna bara ska välja lila och rosa för 
det gör de, fast det finns killar som gör det med. 

 
På samma sätt förklarade förskollärarna vikten av att erbjuda olika material och att tänka 
på hur förskollärarna introducerar materialet för barngruppen. Som förskollärare ska det 
inte spela någon roll vad det är för material som introduceras samt att det inte ska 
introduceras på olika sätt beroende på kön. 
 
7.2.1.3 Analys 
I resultatet ovan går det se att förskollärarna inte försöker skilja mellan hur de bemöter 
pojkar och flickor samt inte göra någon skillnad vid erbjudande och introduktion av nytt 
material. De gav exempel på hur det går att tänka i vissa situationer. Det går även se att 
en förskollärare förklarade att behandlandet av pojkar och flickor sker naturligt i 
vardagen. Att alla barn bemöts som individer och inte på grund av könet. Utifrån det 
sociokulturella perspektivet går det att koppla förskollärarnas bemötande av pojkar och 
flickor genom det mellanmänskliga sättet (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 
2009), där barn och vuxna lär sig tillsammans genom den fysiska och psykiska 
omgivningen. Förskollärarnas bemötande och behandling av pojkar och flickor är det 
som barnen sedan utvecklar för att få en förståelse om sin omvärld.    
 
7.2.2 Material och miljö 
Här presenteras genusmedvetenhetens påverkan på materialet samt miljön på förskolan 
utifrån förskollärarnas svar.  
 
7.2.2.1 Okodat material 
Vid inköpandet av material till miljön påverkade genusmedvetenheten mycket, 
förklarade förskollärarna. Det gäller att inte köpa in material som gynnar de stereotypa 
könsrollerna. Detta för att materialet inte ska kännas som utmärkande flick- respektive 
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pojkmaterial samt att det inte ska finns “flick- respektive pojkhörnor” på förskolan. 
Förskollärarnas utgångspunkter är att det i förskolan ska finnas okodat material istället. 
Förskollärarna fortsatte med att förklara deras genusmedvetenhet när de ska sätta upp 
bilder på väggen. De menade på att bilder som sitter uppe på väggarna som barnen ser 
varje dag påverkar deras synsätt och uppfattning om genus. Därför är det av vikt som 
förskollärare att sätta upp bilder på båda könen när det gäller att till exempel visa olika 
yrkesroller. 

För att det inte ska bli typiska tjej och kill material och annars tycker jag där vi hade en 
spis och det, så hade vi lite bilder på någon kille som stod och lagade mat. Vi hade även 
några bilder på några poliser där det var en tjej som var polis. För att de skulle kunna se 
lite det här att man kan både vara tjej och kille som gör både det ena och det andra. 

7.2.2.2 Genusmedveten miljö 
Miljöns påverkan förklarade förskollärarna är en viktig aspekt, då den ska vara okodad. 
De förklarade även vikten av att tänka på inbjudandet av miljön. Materialet ska inte 
utstråla det ena eller andra könet, utan att det ska vara lika tilltalande för både pojkar 
och flickor.  

 
Miljön är också viktig, hur ser vår miljö ut så att den ändå är, vad ska vi säga okodad, 
den signalerar inte något av könen, utan hur tänker vi kring miljön och material. Det 
handlar inte på något vis om det här nej vi kan inte ha bilar, det är inte det, vad gör vi då 
för att bjuda in istället så att det blir tjejer även bland bilarna om det nu inte redan är det.  

 
Där handlar ju miljön jättemycket om också hur det ser ut i till exempel hemvrån, hur 
ser det ut där till exempel puttinuttigt och det är gardiner och rosa barnvagnar eller hur 
ser det ut. Man kan ha en hemvrå där det inte utstrålar det här piffiga, typiskt tjejer 
kanske så. 

 
En annan aspekt som kom fram var att förskollärares förhållningssätt till miljön är av 
vikt. Detta eftersom det är förskollärarnas uppgift att materialet och miljön inte har 
specifika flick- och pojk drag.   
 
7.2.2.3 Dockor och bilar 
Utifrån material som dockor och bilar förklarade alla förskollärare att det inte var något 
fel med att ha sådana leksaker. Flera av dem sa att de har bilar på förskolan men att de 
just nu inte hade dockor. De förklarade att när dockorna fanns på avdelningen så lekte 
alla med dem oavsett kön. Att dockorna försvann från avdelningen berodde på olika 
aspekter. Förskollärarna poängterar att det inte var på grund av att just dockor inte fick 
finnas i verksamheten. 
 

Vi tog bort dockorna och det för att vi ville ha något annat i det där rummet och det var 
inte en tanke på att dockorna ska bort utan vi ville ha ett språkrum istället för våra 
tvåspråkiga barn. Så vi tänkte väl inte att vi skulle ha bort dockorna för att det är en 
könsbunden grej. Bilarna finns ju kvar och det leker både pojkar och flickor med. 
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Men sen känner jag inte i något behov nu när vi inte har dockor, att man måste ha det 
bara för att flickorna tycker att det är roligt eller så. Men jag tror man skulle klara sig 
lika bra både utan bilar och dockor, men sen tycker jag inte heller att det är något 
bekymmer att det finns. 

 
Angående barnens lek med bilar ansåg förskollärarna att alla barn lekte med dem 
oavsett kön, dock poängterade förskollärarna också att det mest var pojkar som lekte 
med dem. En aspekt som kom fram var att bilarna fanns i en låda vilket gjorde att alla 
barnen hade möjlighet att själva gå och ta dem när de ville leka med dem.  
 

Men det är ju lite det där att alla erbjuds att de får jobba med allt. Det mesta vi har är, 
eller vi har ju lite bilar kanske så, men vi har inte så mycket som känns specifikt 
pojke/flicka och här känns det som om alla leker med alla, ibland kan man tänka att det 
är typiskt flicka de här med spis, men här leker de lika mycket pojkar och flickor. Vi ser 
ingen skillnad på leken här. 

 
Bilar har vi framme, sen kan jag säga att det är mer pojkar som har bilarna när de 
bygger garage och sådär. Vi har ändå valt att ha det. Vi har dem bara i en låda, sen tar 
man det om man vill ha. Något som vi hade i början när jag började här var 
barbiedockor och det är något som man känner nja..inte på en förskola så. Det blev 
mycket bara flickorna som var där faktiskt. 

 
7.2.2.4 Analys 
I detta resultatavsnitt går det se att förskollärarna talade mycket om material som är 
pojkigt och flickigt, detta kan kopplas till Hardings (1986) symboliska nivå, till exempel 
då de nämnde att barbiedockor tydligt ses som flickigt. Att material och leksaker 
automatiskt kopplas till antingen pojke eller flicka utgår från föreställningar och normer 
som råder i samhället. Förskollärarna visar också på att de är genusmedvetna och att de 
vill motverka traditionella könsmönster. Till exempel att en förskola valde att sätta upp 
bilder på väggen som visade att både män och kvinnor kan ha samma yrken. Medan en 
annan poängterade att det inte ville ha flick- respektive pojkhörnor. Detta kan kopplas 
till det sociokulturella perspektivet som handlar om den kulturella processen. Att 
utmana rådande föreställningar om genus (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 
2009). Förskollärarnas syn på miljön som viktigt att reflektera runt är något som det 
sociokulturella perspektivet nämner är det mellanmänskliga synsättet. Genom att 
förskollärarna reflekterar om och är medvetna om miljön utifrån ett genusperspektiv 
skapar barnen en förståelse om detta i sin omgivning (ibid.). 
 
7.2.3 Genus är inte i fokus 
En viktig utgångspunkt som förskollärarna nämnde var att alltid ha genusmedvetenheten 
i tanken och vara uppmärksam på hur kollegorna motverkar de traditionella 
könsmönsterna. Förskollärarna fortsatte förklara att genus är ett viktigt område men 
samtidigt ansågs det som svårt att uppmärksamma varandra på. Därför är det viktigt att 
hela arbetslaget arbetar med det tillsammans och påminner varandra. 
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Vi försöker att tänka på det hela tiden och man kanske försöker göra varandra 
uppmärksamma på det. Och det är jättesvårt. Man får hela tiden tänka på att vi kan bara 
tänka på vad vi gör här. Så att tänka, fundera och prata kring det. Man kan säkert göra 
väldigt mycket mer än vad som redan görs.  

 
En annan utgångspunkt som kom fram var att förskollärarna inte fokuserade på genus 
utan sa att det alltid ska finnas med i tanken. Genusmedvetenheten påverkade inte direkt 
deras utformning av miljön. Ytterligare en utgångspunkt var att miljön inte skulle vara 
färdig och fyrkantig utan att barnen själva skulle kunna skapa någonting av det material 
som fanns.  
 

Nä men så här, vi skulle kunna bli mycket bättre med det. Det gäller ju samtidigt att vi 
funderar på det och reflekterar över det och faktiskt tänker på det. Så här är det, vi 
försöker tänka på det, att ha det i sin tanke hela tiden. Sen så jobbar vi inte aktiv med det 
på samma sätt. 

 
7.2.3.1 Analys 
I denna resultatdel förklarade förskollärarna att de inte har fokus på genus. De sa att de 
har det i bakhuvudet men utformar inte sin avdelning utefter genus. Detta betonar att de 
endast tänker ur sitt eget perspektiv, de reflekterar inte över om barnen behöver mer 
struktur inom detta område. Detta kan kopplas till Harding perspektiv om genus samt till 
det sociokulturella perspektivet som båda nämner om den individuella nivån. Att ens 
egna erfarenheter styr en persons tankar om något, i detta fall att genus är en självklar 
del i förskolan dock kanske det inte är lika självklart för barnen (Harding, 1986; 
Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). 
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8 Diskussion 
I denna del presenteras en metoddiskussion och en resultatdiskussion som är uppdelad i 
två delar. Den ena delen är förskollärarnas resonemang om miljön och den andra är 
förskollärarnas resonemang om genusmedvetenhet. Efter det kommer en avslutande 
reflektion, tankar som väckts, pedagogiska konsekvenser och som avslutande del 
kommer det tips på vidare forskning.  
 
8.1 Metoddiskussion 
Intervju som metod anser vi hade många fördelar, bland annat att vi som intervjuare 
hade möjlighet att ställa följdfrågor och möjlighet att läsa av ansiktsuttryck och 
kroppsspråk hos de intervjuade. Att vi skulle få svar på alla våra intervjufrågor var 
också större jämfört med om vi till exempel valt att skicka ut en anonym enkät. 
Enkätfrågorna skulle lättare kunnat feltolkas än vid intervjuerna, eftersom förskollärarna 
inte på samma sätt skulle kunna få frågan förtydligad. Nackdelen med intervju är att det 
är tidskrävande för båda parter vilket påverkade hur många förskollärare vi kunde 
intervjua. I detta fall hade en anonym enkät kanske varit att föredra då perspektivet hade 
kunnat bli bredare. Dock skulle chansen finnas att ingen av förskollärarna ville svara 
och därmed hade ingen empiri kommit in. En annan nackdel med intervju är att den är 
svårt att göra om, vilket även påverkar validiteten i studien. En enkät är lättare att skicka 
ut igen. Anledningen till varför intervjuerna valdes att göras enskilt med förskollärarna 
var för att genus kunde ha varit ett känsligt ämne att prata om, något som Sandström, 
Stier och Sandberg (2013) skriver i sin avhandling. Om det hade gjorts gruppintervjuer 
istället hade förskollärarna kunnat påverka varandra eller inte vågat säga sin åsikt. Några 
tankar som väckts hos oss om intervjuerna som vi genomförde är bland annat att ifall vi 
skulle ha gjort om studien hade förmodligen upplägget på intervjuerna varit annorlunda. 
Vår första tanke var att fokusera på genus i miljön men utifrån våra frågor som vi hade 
blev det mer uppdelat i kategorierna miljö och genus. Om vi haft mer fokus på genus i 
miljön från början skulle det kanske inte bli lika uppdelat som det blev. Hade vi haft 
mer tid på oss att göra studien hade vi även valt att intervjua fler förskollärare över ett 
bredare område, för att få mer djupare och generaliserbara resultat.  
 
8.2 Förskollärarnas resonemang om miljön 
Resultatet visade på att ett par förskollärare valde att byta ut materialet när de ansåg att 
det inte fungerade längre eller om de såg att barnen tröttnade. En tanke som uppkommer 
här är hur mycket har förskollärarna reflekterat över materialet. Vad det är som gör att 
det inte fungerar. En annan förskollärare förklarade att de istället väljer att reflektera 
över till exempel materialets position, vart de ska ha materialet samt om barnen ska 
kunna nå det själva eller inte. Detta kan leda till att barnen inte får vara med och 
bestämma vart materialet ska vara. Material är något Trageton (1996) skriver om. 
Författaren anser att det borde finnas både naturmaterial som till exempel lera, sand 
vatten osv. men även färdiga leksaker. Detta för att barnen ska kunna få utveckla sin 
fantasi men också för att kunna uttrycka sig. En reflektion om detta blir att om barnen 
inte får vara med och bestämma kan det leda till att barnens lärande inte utvecklas på 
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samma sätt. Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) skriver att miljön behöver ses 
från flera vinklar för att hjälpa barnen med ett lustfyllt lärande, lek, kreativitet och 
intresse för skapande. Utifrån resultatet går det se att detta blir ett problem för de 
förskolor där bara förskollärarna bestämmer vart materialet ska vara. Dessa 
förskollärarna ser inte från ett barns perspektiv som kanske är nödvändigt för att veta 
vart barnen behöver ha materialet så att de själva kan gå och hämta det när de vill. 
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) förklarar att förskollärarnas 
tankar bör utgå ifrån ett barns perspektiv för att kunna göra barnen delaktiga men även 
ge dem inflytande över utformningen av miljön.  
 
En förskollärare påpekade att de inte ändrar sin miljö alls. Detta kan dock skapa ett 
dilemma då konsekvensen kan bli att barnen inte utmanas. Trageton (1996) och Björklid 
(2005) poängterar båda att lokalerna ska vara en miljö för barnen, där barnens 
utveckling ska ligga i fokus. Reflektioner som uppstår runt detta är ifall det inte 
kontinuerligt möbleras om på förskolan, tyder det på att förskolan inte utgår från barnen 
utan utifrån förskollärarnas bekvämlighet. Vilket skapar ytterligare en tanke om för 
vems skull förskollärarna är där. En annan tanke som också uppstår är att det kan vara 
bra för förskollärarna att ändra miljön. Det kan ge ny inspiration men även göra att 
miljön ses på ett annat sätt. Detta kan leda till att nya utmanande aktiviteter skapas både 
av förskollärarna men också av barnen. Den makt som förskollärarna har angående vad 
som ska finnas i miljön som till exempel material och möbler är stor. En förskollärare 
berättade att ifall de vill att barnen ska arbeta med ett visst projekt inreds miljön utifrån 
det. Förskolläraren påpekade även att annat material ska finnas i miljön fast i mindre 
utsträckning, då deras projekt ska ligga i fokus. Det som går att konstatera är att barnen 
inte får vara med och bestämma. Istället sker det utifrån vad förskollärarna anser är 
viktigt att ha med i miljön samt vad de vill att barnen ska arbeta med. En förskollärare 
nämnde också att barnen inte är med och bestämmer direkt utan att barnens indirekta 
inflytande är stor, då de ser på barnen vad det är som de vill ha på förskolan.  
 
Genom att ändra miljön kan det leda till en variation på storleken “rum i rummen”, att 
ibland ha stora och ibland ha små, vilket ger inspiration och nya möjligheter. Björklid 
(2005) tar upp att små utrymmen kan ge en känslan av bra inlärningstillfällen men också 
en känsla för konflikter. Den kan även ge en stresskänsla, vilket gör det svårt för barnen 
att komma i balans och vara öppna. I intervjuerna nämnde en förskollärare att deras val 
av att ha en stor rund matta inbjuder barnen till spring. Förskolläraren visar på en 
medvetenhet om varför materialet är på vissa platser eller har möblerats på ett visst sätt. 
Samtidigt är förskolläraren medveten om att barnen kan få andra idéer hur de vill 
använda rummet och materialet. På detta sätt får barnen vara med och påverka. Om 
förskollärarna har sett barnen springa mycket i ett rum kan de göra det till ett 
“springrum” ett tag för att lugna barnen. Men efter en stund ta bort det när de anser att 
barnen inte behöver det mer, på så vis är barnen delaktiga i utformningen av miljön.  
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8.3 Förskollärarnas resonemang om genusmedvetenhet i miljön 
En förvånande aspekt utifrån intervjusvaren är att några av förskollärarna sa att de inte 
har något fokus på genus. Detta var förvånande då det ska vara en del av förskolans 
uppdrag. I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska motverka stereotypa 
könsmönster (Skolverket, 2016). Samtidigt som förskollärarna sa att de inte hade fokus 
på genus kunde de ändå ge exempel på hur de tänkte om genus i förskolan. Vilket är 
något som Sandström, Stier och Sandbergs (2013) resultat visade, att förskollärarna vet 
hur de ska prata om kön och genus men att de är osäkra på hur de ska omsätta det i 
praktiken. 
 
Eidevald (2009) skriver om hur förskollärares bemötande av pojkar och flickor skiljer 
sig åt på grund av vilket kön barnen har. Detta skiljer sig från det som några av 
förskollärarna sa. De belyste att de inte gör någon skillnad på pojkar och flickor. Dock 
var det en förskollärare som poängterade att det var en självklarhet att de alltid bemöter 
pojkar och flickor lika oavsett kön. Detta kan kopplas till det som Eidevald (2009) 
nämner att pojkar och flickor blir behandlade olika och att det sker omedvetet av 
förskollärarna. Genom att förskollärarna inte reflekterar över sitt bemötande menar 
författaren kan leda till att de stereotypa könsmönsterna gynnas, därmed går 
förskollärarna även emot sitt uppdrag och deras egna tankar om att de tror de är 
genusmedvetna. 
 
Några förskollärare belyste exempel på hur det går att tänka i situationer där 
genusproblematiken kanske ofta dyker upp. Deras tankar kan förknippas med EXE 
arbetssättet som Laevers och Verbovens (2000) skriver i sin studie. Genom att arbeta 
utifrån EXE metoden är fokus mer på barnen, att de ska må bra och känna engagemang. 
Detta visar förskollärarna i exemplet att det inte är något konstigt i att en pojke bär 
klänning. Skillnader i stereotypa könsroller minskades också med hjälp av EXE 
metoden. Vilket kan ses då förskollärarna sa att de räknar kompisar istället för att 
benämna hur många pojkar och flickor det är. 
 
I svaren från intervjuerna går det se att överlag förklarade förskollärarna att de arbetar 
för att motverka traditionella könsmönster, alla gav exempel på hur de arbetar med 
genus eller hur de tänkte angående genus i förskolan. Det som även går att se i flera 
exempel av det som förskollärarna har sagt är att de faktiskt skiljer på pojkar och 
flickor. Ett exempel från texten som går att problematisera är synen på material som 
dockor och bilar. Alla förskollärare nämnde att de tänker på att ha okodat material 
samtidigt sa några att de har bilar på förskolan men inte dockor. Alla, inklusive 
förskolan som har både dockor och bilar sa att det mest är pojkar som leker med bilarna. 
Detta är något som Eggen Børve och Børve (2017) tar upp, att många förskolor inte är 
helt könsneutrala och att utformningen av miljön ger en föreställning till barnen om kön. 
Flera av förskollärarna sa att de inte tycker att det är något fel med att ha dockor men att 
de ändå har valt att ta bort det. En förskollärare påpekade att de inte tycker att de 
behöver ha dockor igen bara för att flickorna vill ha det. Liknande förklarade en 
förskollärare att något som de haft tidigare på förskolan var barbiedockor men att dessa 
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inte ansågs som en ideal leksak att ha på en förskola. Förskolläraren påpekade även att 
det var mest flickor som lekte med dem. Detta kan förknippas med det som Eidevald 
(2009) nämner, att många förskollärare gärna säger att de är genusmedvetna men att det 
kulturella arvet som styr våra handlingar tar överhand gör att i praktiken visas inte 
genusmedvetenheten lika mycket. I exemplen ovan visar förskollärarna att de inte lägger 
värde i flickornas önskningar om att ha dockor. Det går även se att det inte anses som 
positivt av förskollärarna om det bara är flickor som leker med en leksak, samtidigt som 
de tidigare har sagt att det mest var pojkar som lekte med bilar. Pramling Samuelsson 
och Sheridan (2016) nämner att miljön påverkar barnen i deras utveckling och lärande. 
Nordin-Hultman (2004) skriver om att barnen får en uppfattning om sig själva via 
miljön. En tanke här blir om förskollärarna har reflekterat över vilket budskap deras val 
av att ta bort dockor men ha kvar bilar ger till barnen. En förskollärare förklarade att om 
flickor inte leker med bilarna handlar det om hur de på förskolan då kan bjuda in 
flickorna att leka med bilarna. En tanke här blir om de tänkte likadant med dockorna 
innan de valde att ta bort dem. Utifrån exemplen ovan visar förskollärarna att de 
värderar pojkars lek högre än flickornas.  
Ur detta kan de stereotypa könsrollerna på förskolan gynnas istället för att motverkas. 
Även om det är en förskollärares uppdrag att motverka traditionella könsmönster kan 
det ofta bli motsatt effekt istället. Att flickorna inte får chans att påverka sin miljö lika 
mycket som pojkarna blir även då något som anses som normalt hos alla på förskolan 
(Eidevald, 2009). 
 
Utifrån analysen där det framkommer att genusmedvetenheten inte påverkar förskolans 
miljöutformning, gick det se att dessa förskollärare endast tänker utifrån sitt eget 
perspektiv. Förskollärarna reflekterar inte om det finns ett behov av att miljön är 
utformad utifrån genus hos barnen. Detta stärker det som Nordin-Hultman (2004) menar 
om att utformningen av förskolor är för givet tagna utan någon reflektion bakom. 
Författaren menar vidare att detta påverkar hur barn ser sig själva och blir sedda. Vilket 
visar på vikten av att dessa förskollärare behöver börja reflektera om sin miljö utifrån 
genus. En fundering blir också vad en granskning av deras verksamhet ur ett 
genusperspektiv, likt den som Delegationen för jämställdhet (SOU 2006:75) förklarade, 
skulle visa. Där förklarades det hur förskolor gjorde en granskning av deras verksamhet 
och den visade att de gynnade isärhållandet av pojkar och flickor genom deras 
utformning av miljön. Att inte vara medveten eller reflektera om hur genus presenteras i 
förskolan, bland annat genom miljön, betyder också att förskollärarna inte kan se hur 
könsnormer upprätthålls i olika situationer. Hellman (2010) förklarar att betydelsen av 
att tillhöra antingen flicka eller pojke endast är betydelsefullt för barnen i vissa 
situationer. Beroende på förskollärarnas beteende samt miljöns utformning påverkas det 
hur könsnormer framställs. Genom att vara medveten om genus kan det avlägsna 
behovet av att vara ”normal” bland barnen, istället kan de fokusera på att vara sig själva. 
Detta är något som Sandström, Stier och Sandberg (2013) även belyser, att det är viktigt 
för barnens identitetsprocess att bryta traditionella könsmönster. Författarna förklarar att 
det kan ske genom att sammanföra aspekter från båda könen. 
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8.4 Avslutande reflektion 
I resultatavsnittet hittades några intressanta aspekter, en var att våra resultat som vi fick 
fram var lika med det som litteratur- och forskningsöversikten visade. Det innebär att 
denna studie ger en fördjupad förståelse för förskollärarnas förhållningssätt och 
genusmedvetenhetens påverkan om utformningen av inomhusmiljön. En annan aspekt 
var att svaren från förskollärarna var ganska skilda. Beroende på deras förhållningssätt 
skapades olika miljöer och olika sätt att tänka om genus. Ytterligare en aspekt var att 
alla förskollärare tyckte att deras sätt att forma miljön funkade bra. Detta visar på att det 
inte finns någon “färdig” modell över hur utformningen av inomhusmiljön ska vara. Allt 
beror på barngruppen och förskollärarnas förhållningssätt, trots att alla förskolor låg i 
samma kommun. Utifrån svaren från förskollärarna går det även förstå att genus är ett 
komplicerat och svårtolkat ämne som kan ta form på väldigt skilda sätt. Detta går att 
koppla till det som Heikkilä (2015) skriver om, att genus påverkar skola och förskola på 
olika sätt. Arbetssättet med genus är en ständigt pågående process som aldrig är färdig 
eftersom den påverkas av samhället, människor och tankar etc.  
 
8.5 Tankar som väckts 
En tanke som väckts hos oss utifrån intervjuerna är hur svårt arbetet med genus är. Det 
är lättare att prata om genus än att verkställa det i praktiken. Vi tror att detta beror på att 
oftast sker handlingarna om genus omedvetet och av vana som kommer från samhället 
och kulturens normer. Trots att en förskollärare anser sig själv vara genusmedveten tror 
vi att om de hamnar i en stressig situation kommer genusmedvetenheten inte i första 
hand eftersom det finns flera andra faktorer som spelar in. Dock anser vi genom att en 
förskollärare strävar efter att bli mer genusmedveten och har det tänket med sig, är detta 
ett steg i rätt riktning. Detta är något som vi själva har märkt hos oss, att vi till exempel 
kan reflektera och se genus på ett nytt sätt. När det gäller utformningen av miljön har vi 
märkt utifrån intervjuerna att det är svårare än vad vi först trodde. Det är många aspekter 
som behöver tänkas på vilket kan vara en anledning till att genus inte prioriteras. 
Beroende på vilka förutsättningar, barngrupp och arbetslag som förskolan har styr vad 
som hamnar i fokus. Något vi också fick upp ögonen för var beroende på hur lokalernas 
faktiska utformning med väggar etc. såg ut påverkar vilka möjligheter och utmaningar 
förskollärarna kan ge barnen.  
 
8.6 Pedagogiska konsekvenser 
Pedagogiska innebörder som denna studien har för verksamheten och yrkesrollen är att 
den ger en djupare förståelse för vikten av genusmedvetenhet och utformningen av 
inomhusmiljön. Detta är något som kan ses som positivt och något som går att ta med 
sig ut i verksamheten och förhoppningsvis som går att föra vidare i förskolan. En 
förhoppning är att de som tar del av denna studien får en förståelse av genus och 
inomhusmiljö som de kan använda sig av.  
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8.7 Vidare forskning 
Under denna forskningsperiod har nya tankar uppkommit som är intressanta att forska 
vidare om. Några tips på vidare forskning skulle kunna vara att observera genus i olika 
situationer i förskolans verksamhet. Exempelvis bemötandet mellan förskollärare och 
barn, hur genus syns i kapprummet eller i matsituationer. Ett annat tips skulle kunna 
vara att göra en bredare undersökning med fler förskollärare samt flera kommuner.  
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10 Bilagor 
10.1 Bilaga 1 
Intervjufrågor: 
INLEDANDE FRÅGOR 

1. Hur länge har du varit förskollärare? 
2. Hur länge har du jobba på den här förskolan? 
3. Vilken ålder har barnen som du arbetar med?  
4. Vilket är ditt “specialintresse” som du brinner för? 

 
MILJÖ 

5. Hur ofta ändrar ni utformningen av inomhusmiljön? 
6. Varför ändrar ni?/Varför ändrar ni inte? 
7. Hur mycket inflytande har barnen i utformningen av miljön? 

a. Om inte - Varför inte? 
8. Vilka aspekter är viktiga för er i er utformning av miljön? 

a. Varför är just de aspekterna/aspekten viktig för er?  
9. Hur arrangerar ni utformningen och inredningen av inomhusmiljön på 

avdelningen? (ex. möbler och leksaker)  
10. Hur får ni inspiration till er utformning av miljön? 
11. Beskriv hur ni väljer material, leksaker, böcker, möbler etc. till er inomhusmiljö? 
12. Vilka hinder stöter ni på i utformningen av inomhusmiljön? 

 
GENUS 

13. Vad innebär begreppet genus för dig? 
14. Beskriv hur ni arbetar med genusmedvetenhet på avdelningen? 
15. Hur arbetar ni för att motverka traditionella könsmönster? 
16. Hur är er syn på material som dockor och bilar ur ett genusperspektiv? 
17. Hur mycket påverkar genustänket er utformning av miljön? 
18. På vilket sätt uppmuntrar inomhusmiljön barnen att utforska könsöverskridande 

material? 
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10.2 Bilaga 2 
Missivbrev 
Hej! 
Vi är två stycken förskollärarstudenter, Maria och Therése, som studerar sista terminen 
vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi ska skriva ett examensarbete som kommer att handla 
om inomhusmiljön på förskolan. Vi har valt att använda oss av ljudinspelade intervjuer. 
Vi kommer även att observera hur det ser ut i er inomhusmiljö på avdelningen. Vi 
uppskattar om du som förskollärare skulle vilja delta i vår undersökning.   
 
I vårt arbete kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(www.vr.se). Detta innebär för dig som medverkande att deltagande är frivilligt, likaså 
inspelning av intervjun. Namn på dig och er förskola kommer att figueras. Den 
information vi får från er kommer endast att användas för denna studie. Det insamlade 
materialet kommer endast vi samt vår handledare att ha tillgång till. Alla inspelningar 
kommer att raderas vid godkännandet av arbetet. Vi vill dock att ni är medvetna om att 
arbetet kommer att läggas ut på DiVA-portalen.  
 
Era tankar är värdefulla för vårt examensarbete.  
Har ni några frågor är det bara att kontakta oss! 
 
Med vänliga hälsningar 
Maria Sellering  Therése Sulkava 
07x-xxxxxxx   07x-xxxxxxx 
xxxxxxx@xxxxxxxx  xxxxxx@xxxxxxx 
 


